JEZREEL – Ministério Apostólico e Profético
UMA FÉ VIVA
“Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na FÉ; provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto
a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estais reprovados.”
(2ª Coríntios 13:5 KJA)
PENSAMENTO:
O Apóstolo Paulo nos admoesta a examinarmos como estamos vivendo a nossa FÉ, como
fazemos uso da nossa palavra, a nossa confissão. Muitos sem perceber abandonam a Palavra e
vivem apenas uma religiosidade fria e sem convicção. Vivem pela sabedoria humana e não
sabedoria Divina.
1. Quando estamos na FÉ, nossa vida tem convicções e certezas inabaláveis segundo a Palavra.
a) Nos faz renascer. (João 1:13)
“os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do
homem, mas de Deus.”
b) Chama a existência. (Romanos 4:17)
“Como está escrito: “Eu o constituí pai de muitas nações”. Ele é o nosso pai aos olhos de
Deus, em quem Abraão depositou sua FÉ, o Deus que dá vida aos mortos e convoca à
existência elementos inexistentes, como se existissem.”
c) Enche de gozo. (Romanos 15:13)
“Portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda a alegria e paz, à
medida da vossa FÉ nele, para que transbordeis de esperança, pelo poder do Espírito Santo.”
d) A FÉ é certeza e convicção. (Hebreus 11:1)
“Ora, a FÉ é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo
que não podemos ver.”
2. Para me manter na FÉ a Palavra tem de estar na minha confissão.
a) É um entendimento Divino. (Provérbios 3:5)
“Confia no SENHOR de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento.”
b) A Palavra não passa. (Mateus 24:35)
“O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão.”
c) Confesso a Palavra para ela ter retorno em minha vida. (Lucas 12:8)
“Digo-vos mais: todo aquele que me confessar diante das pessoas, também o Filho do homem
o confessará diante dos anjos de Deus.”
d) A Palavra é nosso Louvor. (Hebreus 13:15)
“Sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de
louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu Nome.”
3. A Bíblia está repleta de Promessas que devemos confessar em todo tempo.
a) Não ficamos desamparados. (Salmos 37:25)
“Entrega o teu caminho ao SENHOR, confia nele, e o mais Ele fará.”
b) Pois ela se cumpre. (Jeremias 1:12)
“Então Yahweh replicou-me: “Viste bem, porque Eu estou, vigiando, a fim de que minha
Palavra se cumpra!”
c) Não volta vazia. (Isaías 55:11)
“assim também acontece com a Palavra que sai da minha boca: Ela não voltará para mim
vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei.”
d) Palavra agradável. (Colossenses 4:6)
“A vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de
saberdes como deveis responder a cada pessoa.”
e) Anjos trabalham em nosso favor. (Hebreus 1:14)
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“Não são todos os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir em benefício dos
que herdarão a salvação?”
f) Firmes na Confissão. (Hebreus 4:14-16)
“Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de
adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública
de FÉ. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas
fraquezas, mas temos o Sacerdote Supremo que, à nossa semelhança, foi tentado de todas as
formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono
da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no
momento da necessidade.”
g) Ele nos dá galardão. (Hebreus 11:6)
“Em verdade, sem FÉ é impossível agradar a Deus; portanto, para qualquer pessoa que dele se
aproxima é indispensável crer que Ele é real e que recompensa todos quantos se
consagram a Ele.”
4. Nossa confissão em linha com a Palavra da Graça de Deus é uma arma poderosa, não se deixe
enganar pelos que distorcem a Palavra.
a) Temos a Mente de Cristo. (1ª Coríntios 2:16)
“Quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo?” Todavia, nós temos a
mente de Cristo!”
b) Nosso alimento espiritual. (1ª Coríntios 10:3-4)
“Todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida
espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa
rocha era Cristo.”
c) Olhos iluminados. (Efésios 1:18)
“Oro, ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a
real esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos
santos”
d) Libertos. (Colossenses 1:13-14)
“Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado,
em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os
pecados.”
PALAVRA FINAL:
Este nosso aprendizado não é apenas para ser usado no futuro, é para agora. Começa já a
confessar a Palavra de Deus. Reacende a tua paixão pela Palavra, ela te levará a receber
as Promessas, te fará liberto das derrotas, dos fracassos do negativismo. Tu vais ver a Glória do
Senhor em tua vida. (2ª Coríntios 2:14)

